
  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑ 

 

     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓  

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

************************************** 
ผู้มาประชุม  
๑. นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๓. รองศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๔. ศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายชนรรค์   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. ศาสตราจารย์สุเทพ สวนใต้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๑. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๒. อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๓. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๖. อาจารย์เทวฤทธิ์  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒.  อาจารย์กมลวรรณ  ทาวัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๒ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์  อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา  ด ารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป 
๖. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์  
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 นายสุชาติ  เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม                         
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม                 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ านวน ๑๑ ราย ดังนี้ 

๑) นายเฉลิมพล  ประทีปะวณิช เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒) นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓) นายณรงค์ ธรรมจารี เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔) นายดนัย บุณยเกียรต ิ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕) นายพงศ์ หรดาล  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖) นายไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗) นายมนัส สุวรรณ  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘) นายวรัชญ์ เพชรร่วง เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙) นายสุชาติ เซี่ยงฉิน  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐) นายสุรชัย ขวัญเมือง เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑) นายสุเทพ สวนใต้  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ     



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๓ 

 

๑.๒ การร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว แผนพลิกโฉมอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์เดินหน้าปฏิรูป
มหาวิทยาลัยไทยในอนาคต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ต าแหน่งบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว     
แผนพลิกโฉมอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์เดินหน้าปฏิรูปมหาวิทยาลัยไทยในอนาคต เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๑.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ     

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓  

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่               
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม  
มีจ านวน ๑๑ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๖ - ๑๖ 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                    
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔ .๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้ งที่  ๑๔/๒๕๖๓                
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ                   
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในการประชุม                   
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร                 
โ ร จ น์ หิ รั ญ  ม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏ ล า ป า ง  ฝ่ า ย เ ล ข า นุ ก า ร สภ าม หาวิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏ ล า ป า ง                                           
ได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางในการประชุม ครั้ งที่  ๑๔/๒๕๖๓                          
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๔ 

 

๔ .๒  การ เปลี่ ยนชื่ อต าแหน่ งของพนักงานมหา วิทยาลั ย  ต าแหน่ งประ เภท                     
เชี่ยวชาญเฉพาะ ของนางสาวสุภัค โนกุล 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเปลี่ยนชื่อต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภท                     
เชี่ยวชาญเฉพาะ ของนางสาวสุภัค โนกุล ตามมติที่ประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการท าหนังสือขอความเห็นของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อต าแหน่งของนางสาวสุภัค โนกุล และให้น าเสนอที่ประชุมพิจารณาในคราวต่อไป                 
บัดนี้ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยเห็นควรให้นางสาวสุภัค             
โนกุล เปลี่ยนชื่อจากต าแหน่ง “นักวิจัย” เป็นต าแหน่ง “เจ้าหน้าที่วิจัย” รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๓ การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย             
ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดงบเงินอุดหนุน 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดงบเงินอุดหนุน ตามมติที่ประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้              
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดงบเงินอุดหนุน รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๔ การคัดเลือกพนักงานราชการ (บุคคลภายในฯ) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย              
ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดงบเงินอุดหนุน 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการคัดเลือกพนักงานราชการ (บุคคลภายในฯ) เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดงบเงินอุดหนุน ตามมติที่ประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่  ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการคัดเลือกพนักงานราชการ (บุคคลภายในฯ)                     
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดงบเงินอุดหนุน รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๕ 

 

๔.๕ รายงานผลการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด าริ                    
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนว
พระราชด าริ ประจ าปี ๒๕๖๓ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ด ารงวัฒนกูล 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้น าเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ด ารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร น าเสนอ
รายงานผลการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด าริ ประจ าปี ๒๕๖๓ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาโดยมีข้อเสนอแนะ ให้ พัฒนากลุ่มเกษตรกรที่มีอยู่                   
ท าให้เห็นผลผลิตที่เป็นรูปธรรม เช่น เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ ให้รายงาน
ต่อสภามหาวิทยาลัยด้วย 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๕.๑ แผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประธานได้ เ สนอให้ที่ ป ระชุ ม พิจารณาให้ ความ เห็นชอบแผนการประชุ ม                          
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ตามเสนอ  



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๖ 

 

๕.๒ ขออนุมัติให้อธิการบดีมีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการช าระค่าลงทะเบียน
แก่นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติให้อธิการบดีมีอ านาจ               
ในการพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการช าระค่าลงทะเบียนแก่นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาใหม่
ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                            
ได้แจ้งที่ประชุมว่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑                       
ข้อ ๑๙ (ง) ความว่า“นักศึกษา ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในก าหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย                
จะไม่มีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดี” กรณีนี้จึงเข้าข่าย
เป็นอ านาจของอธิการบด ี

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเห็นว่ากรณีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นอ านาจของอธิการบดีในการพิจารณาอนุมัติผ่อนผัน 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบให้อธิการบดีมีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการช าระค่าลงทะเบียน
แก่นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย  

๕.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย                 
ในการเดินทางและค่าที่พักส าหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. ... 

รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ                
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางและ
ค่าท่ีพักส าหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย                 
ในการเดินทางและค่าที่พักส าหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเสนอ 

๕.๔ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากต าแหน่งผู้บริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๗ 

 

๑) การรายงานการเบิกจ่ ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี                       
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ต่อสภามหาวิทยาลัย ให้เพ่ิมหมายเหตุ ในกรณีที่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย           
ที่ก าหนดไว้  

๒) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่าตามาตรฐานสากลอ่ืนๆ ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้            
ให้พิจารณาจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา เพ่ือฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน 

มติสภามหาวิทยาลัย  เ ห็ น ชอบ ร า ยง า น ก า ร เ บิ ก จ่ า ย งบปร ะมา ณ ตา มแ ผน ปฏิ บั ติ ร า ชก า ร                        
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔               
และให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ เป็นผู้น าเสนอ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอ               
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ            
การประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑) ให้แก้ไขผลองค์ประกอบคุณภาพที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ                

จาก ๔.๕๐ เป็น ๔.๔๘  
๒) ให้แก้ไขตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ของคณะวิทยาการ

จัดการ จาก ๓.๕๔ เป็น ๓.๔๓ และจากร้อยละ ๔๒.๔๗ เป็นร้อยละ ๔๑.๑๐  
๓) ให้แก้ไขผลรวมตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ ของคณะวิทยาการจัดการ จาก ๔.๗๗    

เป็น ๔.๗๖ 
๔) ให้ตรวจสอบและแก้ไขตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์           

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๕) ให้เพ่ิมข้อเสนอแนะของตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก            

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องจากมีผลคะแนนต่ ากว่าคณะ
อ่ืน ๆ 

๖) ให้เพ่ิมข้อเสนอแนะของตัวบ่งชี้ที่  ๑.๔ จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า            
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าของคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีผลคะแนนต่ ากว่าคณะอ่ืน ๆ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๘ 

 

๗) องค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี้ ที่มีผลคะแนนต่ า ให้จัดท าแผนพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
และให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๖ การพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาบัตรส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการให้ปริญญาบัตรส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๑๕ คน และระดับปริญญาตรี จ านวน ๘๐ คน
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบและอนุมัติการให้ปริญญาบัตรส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา                
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๑๕ คน และระดับปริญญาตรี 
จ านวน ๘๐ คน 

                      ๕.๗ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร               
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร               
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเปลี่ยนแปลงจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรญา รอดวินิจ เป็น อาจารย์ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบ                    
การประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์
วรญา รอดวินิจ เป็น อาจารย์ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย 

๕.๘ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร                    
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โ ดยต า แหน่ ง  ได้ เ สนอ ให้ ที่ ป ร ะชุ ม พิ จ า รณา ให้ ค ว าม เห็ นชอบ เ พ่ิ มอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต ร                              
ของหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยขอเพ่ิม
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤาชุตา เนตรจัด รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๙ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบให้เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤาชุตา เนตรจัด 

๕ . ๙  ก า ร พิ จ า ร ณ า ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น แ ผ น รั บ นั ก ศึ ก ษ า                         
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ ง  ได้ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ ยนแผนรับนักศึกษา                         
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  ๒๕๖๑                          
จาก จ านวน ๑๕ คน เป็นการรับนักศึกษาจ านวน ๓๐ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนแผนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ จาก จ านวน ๑๕ คน         
เป็นการรับนักศึกษาจ านวน ๓๐ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๕.๑๐ การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ โดยสืบเนื่องจากค าสั่ง               
สภามหาวิทยาลัย ที่ ๓๐/๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น 
บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ และมหาวิทยาลัย                
ได้ด าเนินการ ในส่วนขององค์ประกอบอื่น ๆ ของคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอน าเสนอ                        
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ประกอบด้วย 
๑. อธิการบดี     เป็นประธานกรรมการ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ ลี้ตระกูล เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

๔. รองศาสตราจารย์นรินทร์ เพชร์โรจน์ เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

๕. รองศาสตราจารย์กรไชย พรลภัสรชกร เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑๐ 

 

๖. ศาสตราจารย์นคร  ทิพยาวงศ ์ เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

๗. รองศาสตราจารย์พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล เป็นกรรมการ 

คณาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
๙. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน เป็นกรรมการ 

คณาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ เป็นกรรมการ 

คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร สิริสุคันธา เป็นกรรมการ 

คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีปฐมพงศ์ พรมมาบุญ เป็นกรรมการ 

คณาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศากร สุวรรณ  เป็นกรรมการ 

คณาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๑๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

๑๕. นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
๑๖. นางศิริพร   ร่วมชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๗. นางสาวกฤติมา  สมุทรจักร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๕.๑๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               

โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ในการนี้ 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบกรรมการตามข้อ ๗(๓) (๔) และ (๕) ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว                  
ส าหรับองค์ประกอบของกรรมการตาม (๒) ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

ดังนั้น เพ่ือให้ได้ซึ่งองค์ประกอบของกรรมการตาม (๒) จึงขอเสนอให้กรรมการ             
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเลือกตัวแทนจ านวนหนึ่งคนเพ่ือเป็นกรรมการดังกล่าว 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑๑ 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มาประชุมได้ เลือก นายเฉลิมพล                        
ประทีปะวณิช เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย 
๑. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ เป็นประธานกรรมการ 

อธิการบดี 
๒. นายเฉลิมพล  ประทีปะวณิช เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ สงวนกลาง เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๔. อาจารย์เกศนีย์  อ่ินอ้าย  เป็นกรรมการ 

บุคลากรของคณะที่ไม่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก เป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๖. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร  วันตัน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นางสาววิภาวรรณ  ภูครองทอง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๑๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               

โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในการนี้ 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบกรรมการตามข้อ ๗(๓) (๔) และ (๕) ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว                  
ส าหรับองค์ประกอบของกรรมการตาม (๒) ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

 
ดังนั้น เพ่ือให้ได้ซึ่งองค์ประกอบของกรรมการตาม (๒) จึงขอเสนอให้กรรมการ             

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเลือกตัวแทนจ านวนหนึ่งคนเพ่ือเป็นกรรมการดังกล่าว 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มาประชุมได้ เลือก นายเฉลิมพล                        

ประทีปะวณิช เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย 
๑. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ เป็นประธานกรรมการ 

อธิการบดี 
๒. นายเฉลิมพล  ประทีปะวณิช เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑๒ 

 

๓. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน เป็นกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

๔. อาจารย์จิระประภา   ค าราช  เป็นกรรมการ 
บุคลากรของคณะที่ไม่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

๖. นางสาวสุปราณี  สีตาบุตร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร  วันตัน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๑๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               

โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           
ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบกรรมการตามข้อ ๗(๓) (๔) และ (๕) ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว                  
ส าหรับองค์ประกอบของกรรมการตาม (๒) ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

ดังนั้น เพ่ือให้ได้ซึ่งองค์ประกอบของกรรมการตาม (๒) จึงขอเสนอให้กรรมการ             
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเลือกตัวแทนจ านวนหนึ่งคนเพ่ือเป็นกรรมการดังกล่าว 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มาประชุมได้ เลือก นายเฉลิมพล                        
ประทีปะวณิช เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 
๑. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ เป็นประธานกรรมการ 

อธิการบดี 
๒. นายเฉลิมพล  ประทีปะวณิช เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๔. อาจารย์ณิชา   นภาพร จงกะสิกิจ เป็นกรรมการ 

บุคลากรของคณะที่ไม่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๖. นางสาวสุปราณี  สีตาบุตร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร  วันตัน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑๓ 

 

๕.๑๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ             
สภามหาวิทยาลัยจากต าแหน่งผู้บริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  เนื่ องด้วยคณะกรรมการส่ง เสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ                           
ได้ พ้นจากต าแหน่งตามวาระ เมื่ อวันที่  ๘ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ เ พ่ือให้ เป็นไปตามมาตรา ๒๕                            
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และครบองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
ประกอบด้วย 
๑. นายนิทัศน์  เยาวสกุลมาศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นายจักรพงษ ์ กลิ่นวงษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายมงคล  สุกใส   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายมาลีราช ปาเต็ล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายมานัส  อนันตกิจไพบูลย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายประพัฒน์ศร รุ่งเรือง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายอนุรักษ์  นภาวรรณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายราชิต  ตั้งพระกติติคุณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง กรรมการโดยต าแหน่ง 
๑๐. นายกองค์การบริหารนักศึกษา  กรรมการโดยต าแหน่ง 
๑๑. ประธานสภานักศึกษา   กรรมการโดยต าแหน่ง 
๑๒. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เลขานุการ 
๑๓. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นางสาวธิดารัตน์ ไชยยาสืบ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๑๕ ขออนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่ง                
ทางวิชาการ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้น าเสนอ 

ศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง             
ทางวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ น าเสนอการพิจารณาอนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์
ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๔ ท่าน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑๕.๑ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑๔ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย  ๑. อนุมัติก าหนดต าแหน่งใหอ้าจารย์อนุกิจ เสาร์แก้ว  
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  ๒. อาจารย์ชนม์ธนัช สุวรรณ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษา เครือแสง 

ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา 

ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๕. มอบอธิการบดีด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์อนุกิจ เสาร์แก้ว  
อาจารย์ชนม์ธนัช สุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษา เครือแสง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา และให้แจ้ง ก.พ.อ. ทราบ 
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันออกค าสั่งแต่งตั้งพร้อมกับส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ                   
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและแบบค าขอฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ                    
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งก าหนดในวันเสาร์                
ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

 

 

 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑๕ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

 

          (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร)   (นายปรีชา ไชยโย)   
 หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม   
 

 

 
 (ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง)  
 หัวหน้างานนิติการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
       ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


